
Školský poriadok Materskej školy Gazdovský rad 37/41 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 

 

Dodatok č. 1 

v časti  

VÝKON PRÁV A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

V MATERSKEJ ŠKOLE, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV 

S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI 

MATERSKEJ ŠKOLY  

- zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho 

vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré 

pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a s riaditeľkou materskej školy; 

 

- zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov 

a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti 

materskej školy a riadenia materskej školy,  

 

- zákonný zástupca je povinný svoje vyjadrenia o pedagógoch a výchovno- 

vzdelávacej činnosti v MŠ formulovať s ohľadom § 373 Trestného zákona: "Kto o 

inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho 

vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho 

rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až 

na dva roky." 

 

- rozhodnutie o návšteve MŠ je zo strany rodiča dobrovoľné, v prípade, že je zákonný 

zástupca nespokojný s organizáciou MŠ, má právo zapísať svoje dieťa do inej MŠ 

 

- v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje 

dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská 



škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie 

dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré 

by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb 

neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo 

policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na 

príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je 

dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov 

 

- v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane 

preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u 

dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude 

materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, 

v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o 

tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

- zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa 

nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých 

dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje 

prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov 

materskej školy a detí prijatých do materskej školy).  

  



Dodatok č.2 

v časti 

STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ  

 

DIEŤA SO ZLOMENINOU / SADROU V MŠ 

Materskú školu navštevujú len deti, ktorých zdravotný stav je taký, že neohrozujú 

výchovu a vzdelávanie a bezpečnosť detí, alebo dieťaťa so zlomeninou. V súlade s 

§ 145 Zákona číslo 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov práva ustanovené týmto 

zákonom (245/2008) sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzaniu vo vzdelávaní ustanovenou osobitným predpisom (Zákon 

č. 365/2004 Z.z o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 

v znení neskorších predpisov).Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona 

(Zákon č. 245/2008 Z.z) musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva 

a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. 

Každé dieťa má rovnaké práva ako ostatné deti. Rodič dieťaťa so zlomeninou / sadrou, 

musí zvážiť, či zdravotný stav jeho dieťaťa je taký, že jeho účasť v prítomnosti ďalších 

cca 20 detí, neohrozí jeho zdravie. Ak má dieťa zlomeninu, komplikovanú, či menej 

komplikovanú, riziko, že dieťa môže spadnúť, naraziť ňou, či inak si poškodiť zdravie, 

je veľké. 

Denný poriadok MŠ nie je možné upravovať a meniť individuálne s ohľadom na dieťa 

so sadrou / zlomeninou a jeho aktuálne potreby. Bezpečné podmienky vo výchove 

a vzdelávaní musia rešpektovať potreby všetkých detí. 

Riaditeľka MŠ si od ošetrujúceho lekára (prostredníctvom rodiča) vyžiada potvrdenie 

o zdravotných obmedzeniach, ktoré vyplývajú z jeho stavu a na základe jasného 

vyjadrenia, že dieťa môže navštevovať MŠ rozhodne, či sú podmienky v Mš vhodné 

na pobyt dieťaťa so zlomeninou / sadrou. Jej rozhodnutie je konečné. 

V prípade, že riaditeľka umožní dochádzku takéhoto dieťaťa do MŠ, rodič je povinný 

podpísať čestné prehlásenie, že na seba preberá plnú zodpovednosť za zdravotný 

stav svojho dieťaťa v prípade, ak počas denných aktivít dôjde k prípadnému úrazu, 

alebo poškodeniu jeho zdravia.  



Dodatok č.3 

 

v časti 

ORGANIZÁCIA OSTATNÝCH AKTIVÍT  

 

Materská škola môže poskytnúť možnosť vykonávať pedagogickú prax študentkám 

a študentom pedagogických akadémií a katedier VŠ . 

- cvičnú učiteľku určuje riaditeľka školy, 

- za odborné metodicko- didaktické vedenie pedagogickej praxe, rozbory 

a usmernenia pri príprave na vyučovanie, plnenie úloh vyplývajúcich z praxe 

(stanovené školou) je zodpovedná cvičná učiteľka, 

- za oboznámenie s požiadavkami BOZP je zodpovedná riaditeľka MŠ 

 

 

Dodatky boli prijaté a odsúhlasené pedagogickou radou dňa 26.11.2019 


